
Vēlēšanu apgabals: Kokneses novads
Kandidātu saraksta nosaukums: Partija "VIENOTĪBA"

 
Nr.
p.k. Vārds, uzvārds

1. Gita Rūtiņa
2. Jānis Liepiņš
3. Maruta Lāce-Stalidzāne
4. Velga Gredzena
5. Rita Gabaliņa
6. Zenta Bērziņa
7. Uldis Riekstiņš
8. Dzintars Meiers
9. Līvija Vindele
10. Mārtiņš Ruža -Riekstiņš
11. Vineta Grinšpone
12. Solveiga Vikšere
13. Gita Birkāne
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Vēlēšanu apgabals: Kokneses novads
Kandidātu saraksta nosaukums: Partija "VIENOTĪBA"

 
Priekšvēlēšanu programma:
Partijas "Vienotība"
2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanu
programma Kokneses novadā
 
LABKLĀJĪBA. IZGLĪTĪBA. DROŠĪBA.
 
Mēs redzam plaukstošu, drošu Latviju un Kokneses novadu, kur izglītota un radoša sabiedrība kopā veido savu
valsti un novadu.
Ikvienam novada iedzīvotājam ikkatrā pagastā jābūt līdzvērtīgām iespējām. Novada administrācijai jābūt
vienlīdzīgai attieksmei pret visiem iedzīvotājiem, pašvaldības darbam jābūt efektīvam, caurskatāmam, tiesiskam
un veltītam visu iedzīvotāju labklājības paaugstināšanai.
Novada bagātība ir iedzīvotāji, daudzveidīgā teritorija, uzņēmējdarbības iespējas, kultūrvēsturiskais un dabas
mantojums.

Novada pārvalde, budžets un finanses
Pašvaldības budžeta mērķis - iedzīvotāju labklājības vairošana, akcentējot ekonomiskās attīstības,
nodarbinātības, cilvēkresursu un demogrāfijas jautājumus.
Budžeta prioritātes - novada Attīstības programmas ieviešana (arī atbalsts uzņēmējdarbībai), izglītība, sociālā
drošība.
 
Tuvākie darbi:
1. novērsīsim interešu konfliktu rašanās iespējas pašvaldībā un tās iestādēs;
2.izstrādāsim un ieviesīsim pašvaldības darbinieku vērtēšanas un motivācijas sistēmu. Profesionalizēsim kadru
atlasi;
3. turpināsim uzlabot pašvaldības darba un tās pieņemto lēmumu kvalitāti;
4. ieviesīsim novada pārvaldē kvalitātes vadības sistēmas principus, attīstīsim e – pārvaldi, veidojot labvēlīgu
saziņas vidi. Vairāk iesaistīsim iedzīvotājus novada pārvaldē un lēmumu pieņemšanā;
5. pilnveidosim novada budžeta veidošanas principus;
6. veicināsim pašvaldības policijas pakalpojumu pieejamību jebkurā diennakts laikā.
 
Teritorijas attīstība, atbalsts uzņēmējdarbībai
Veidosim Kokneses novadu par uzņēmējdarbībai draudzīgu vietu.
Attīstīsim teritoriju, lai sekmīgi līdzdarbotos lauksaimniecības, rūpniecības, tūrisma un citas nozares, harmoniski
pilnveidotos apdzīvotās vietas un lauku viensētas.
 
Tuvākie darbi:
1. piesaistīsim Eiropas Savienības un citus pieejamos finanšu līdzekļus novada attīstībai;
2. līdzsvaroti attīstīsim visus novada apdzīvoto vietu centrus (Koknesi, Bebrus, Iršus, Bormaņus);
3. meklēsim jaunus risinājumus uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei novadā;
4. ierosināsim diferencēt nekustamā īpašuma nodokļa likmes;
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5. veicināsim tūrisma attīstību;
6.nekavējoties meklēsim risinājumus atbrīvojušos telpu izmantošanai Bebros (pēc Vecbebru profesionālās un
vispārizglītojošās skolas reorganizācijas);
7. veicināsim publiskas peldvietas izveidi novadā;
8. veicināsim tauvas joslas prasību ievērošanu pie ūdens objektiem;
9. veicināsim kooperācijas attīstību novadā.

Transports, infrastruktūra un komunālā saimniecība
Sakārtota un efektīva infrastruktūra un transporta sistēma - priekšnoteikums novada attīstībai.
 
Tuvākie darbi:
1. panāksim ceļa kategorijas maiņu autoceļam Bebri – Irši (V922) ar mērķi uzklāt tam asfaltbetona segumu;
2.  pievērsīsim uzmanību novadā esošo ceļu ar grants segumu kvalitātes nodrošināšanai;
3. veicināsim SIA Kokneses komunālie pakalpojumi darbības caurspīdīgumu, resursu racionālu izmantošanu un
uzskaiti;
4. aizstāvēsim sabiedriskā transporta kustības saglabāšanu;
5. veicināsim māju siltināšanu un pieslēgšanos centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem;
6. veicināsim pašvaldības transporta lietderīgu izmantošanu, panākot transportlīdzekļu marķēšanu ar
pašvaldības logo un GPS uzstādīšanu.
 
Veselības aprūpe, sociālā palīdzība un nodarbinātība
Mums rūp katrs novada iedzīvotājs. Īpašu uzmanību pievērsīsim senioriem, maznodrošinātajiem, daudzbērnu
un jaunajām ģimenēm.
 
Tuvākie darbi:
1. rūpēsimies par veselības aprūpes pakalpojumu un veselības veicināšanas aktivitāšu pieejamību visos
pagastos;
2. ierosināsim jaunu sociālās palīdzības veidu ieviešanu;
3. veicināsim informācijas pieejamību iedzīvotājiem (īpaši- senioriem) par pašvaldības un tās iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem;
4. veicināsim darba vietu attīstīšanu arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
 
 
Izglītība, kultūra un sports
Mērķis - izglītota, radoša, aktīva un vesela sabiedrība. Izglītības kvalitāte ir priekšnoteikums mūsu
konkurētspējai, bet kultūras un sporta attīstība – cilvēku fiziskajai un garīgajai veselībai.
 
Tuvākie darbi:
1. veicināsim kultūras darba attīstību un tradīciju saglabāšanu;
2. veicināsim iedzīvotāju iesaistīšanos sporta aktivitātēs un pieejamo sporta veidu dažādošanu;
3. veicināsim izgIītības kvalitātes paaugstināšanu, īpaši Kokneses vidusskolā;
4.meklēsim risinājumu tālākai bērnu bezmaksas ēdināšanas ieviešanai pirmsskolas izglītības iestādēs;
5. veicināsim mūžizglītības attīstību.
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Vēlēšanu apgabals: Kokneses novads
Kandidātu saraksta nosaukums: Partija "VIENOTĪBA"

 
Vārds, uzvārds: Gita Rūtiņa
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 17.05.1965.
Dzimums: sieviete
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Kokneses novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā valoda

Nr.
p.k. Izglītības iestāde Gads Specialitāte vai programma

1. Latvijas Valsts universitāte 1988 tiesību zinātnes, jurists

Nr.
p.k. Darbavieta Ieņemamais amats

1. Kokneses novada dome deputāte
2. Rīgas Stradiņa universitāte pasniedzēja

NEESMU sadarbojies (-usies) ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem
vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa
turētājs.
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Vēlēšanu apgabals: Kokneses novads
Kandidātu saraksta nosaukums: Partija "VIENOTĪBA"

 
Vārds, uzvārds: Jānis Liepiņš
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 21.03.1964.
Dzimums: vīrietis
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Kokneses novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā valoda

Nr.
p.k. Izglītības iestāde Gads Specialitāte vai programma

1. Rēzeknes augstskola 2009 profesionālais maģistra grāds vides
aizsardzībā

2. Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 1987 lauksaimniecības mehanizācija

Nr.
p.k. Darbavieta Ieņemamais amats

1. Kokneses novada dome deputāts

2. Vecbebru profesionālā un vispārizglītojošā
internātvidusskola dienesta viesnīcas skolotājs

NEESMU sadarbojies (-usies) ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem
vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa
turētājs.
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Vēlēšanu apgabals: Kokneses novads
Kandidātu saraksta nosaukums: Partija "VIENOTĪBA"

 
Vārds, uzvārds: Maruta Lāce-Stalidzāne
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 22.06.1973.
Dzimums: sieviete
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Kokneses novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā valoda

Nr.
p.k. Izglītības iestāde Gads Specialitāte vai programma

1. Biznesa augstskola " Turība" 2007 profesionālais maģistra grāds tiesību
zinātnē, kvalifikācija- jurists

2. Biznesa augstskola " Turība" 2005 bakalaura grāds tiesību zinātnē

Nr.
p.k. Nodarbošanās vai statuss

1. individuāli praktizējoša juriste

NEESMU sadarbojies (-usies) ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem
vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa
turētājs.
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Vēlēšanu apgabals: Kokneses novads
Kandidātu saraksta nosaukums: Partija "VIENOTĪBA"

 
Vārds, uzvārds: Velga Gredzena
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 09.04.1962.
Dzimums: sieviete
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Kokneses novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā valoda

Nr.
p.k. Izglītības iestāde Gads Specialitāte vai programma

1. Daugavpils pedagoģiskā universitāte 1996 maģistra grāds pedagoģijā
2. Daugavpils pedagoģiskā universitāte 1994 pirmsskolas skolotāja
3. Latvijas universitāte 2006 sociālais pedagogs

Nr.
p.k. Darbavieta Ieņemamais amats

1. Pirmsskolas izglītības iestāde " Bitīte" mūzikas skolotāja

2. Vecbebru profesionālā un vispārizglītojošā
internātvidusskola mūzikas skolotāja, internāta audzinātāja

NEESMU sadarbojies (-usies) ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem
vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa
turētājs.
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Vēlēšanu apgabals: Kokneses novads
Kandidātu saraksta nosaukums: Partija "VIENOTĪBA"

 
Vārds, uzvārds: Rita Gabaliņa
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 25.11.1969.
Dzimums: sieviete
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Aizkraukles novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā valoda

Nr.
p.k. Izglītības iestāde Gads Specialitāte vai programma

1. Rīgas  pedagoģijas un izglītības vadības
augstskola 2001

sākumskolas skolotāja; izglītības iestādes
vadītāja;  izglītības zinātņu bakalaura grāds
pedagoģijā

Nr.
p.k. Darbavieta Ieņemamais amats

1. Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestāde "
Gundega" vadītāja

NEESMU sadarbojies (-usies) ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem
vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa
turētājs.

KS 2017 KS-201
2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanas

ZIŅAS PAR DEPUTĀTA KANDIDĀTU

© 2017 SOAAR [12 9d c7 64 46 2a ad a7]8 / 16



Vēlēšanu apgabals: Kokneses novads
Kandidātu saraksta nosaukums: Partija "VIENOTĪBA"

 
Vārds, uzvārds: Zenta Bērziņa
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 01.04.1950.
Dzimums: sieviete
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Kokneses novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā valoda

Nr.
p.k. Izglītības iestāde Gads Specialitāte vai programma

1. Latvijas Valsts universitāte 1973 biologa, bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja

Nr.
p.k. Nodarbošanās vai statuss

1. pensionāre

NEESMU sadarbojies (-usies) ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem
vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa
turētājs.
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Vēlēšanu apgabals: Kokneses novads
Kandidātu saraksta nosaukums: Partija "VIENOTĪBA"

 
Vārds, uzvārds: Uldis Riekstiņš
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 03.01.1963.
Dzimums: vīrietis
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Kokneses novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā valoda

Nr.
p.k. Izglītības iestāde Gads Specialitāte vai programma

1. Rīgas tehniskā universitāte 1987 Radioaparatūras konstruēšanas un
ražošanas specialitāte, tehnologs

Nr.
p.k. Darbavieta Ieņemamais amats

1. Kokneses novada dome deputāts

NEESMU sadarbojies (-usies) ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem
vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa
turētājs.
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Vēlēšanu apgabals: Kokneses novads
Kandidātu saraksta nosaukums: Partija "VIENOTĪBA"

 
Vārds, uzvārds: Dzintars Meiers
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 13.10.1966.
Dzimums: vīrietis
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Kokneses novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā valoda

Nr.
p.k. Izglītības iestāde Gads Specialitāte vai programma

1. Kokneses vidusskola 1984 vispārējā vidējā izglītība
2. Rīgas 3. tehniskā skola 1985 universālvirpotājs

Nr.
p.k. Darbavieta Ieņemamais amats

1. SIA " ELBRA" ēku celtnieks

NEESMU sadarbojies (-usies) ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem
vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa
turētājs.
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Vēlēšanu apgabals: Kokneses novads
Kandidātu saraksta nosaukums: Partija "VIENOTĪBA"

 
Vārds, uzvārds: Līvija Vindele
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 05.08.1954.
Dzimums: sieviete
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Kokneses novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā valoda

Nr.
p.k. Izglītības iestāde Gads Specialitāte vai programma

1. Latvijas lauksaimniecības akadēmija 1976 lauksaimniecības ekonomists - organizators

Nr.
p.k. Darbavieta Ieņemamais amats

1. SIA "BIOGS" valdes priekšsēdētāja

NEESMU sadarbojies (-usies) ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem
vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa
turētājs.
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Vēlēšanu apgabals: Kokneses novads
Kandidātu saraksta nosaukums: Partija "VIENOTĪBA"

 
Vārds, uzvārds: Mārtiņš Ruža -Riekstiņš
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 13.07.1983.
Dzimums: vīrietis
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Kokneses novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā valoda

Nr.
p.k. Izglītības iestāde Gads Specialitāte vai programma

1. Aizkraukles vakara (maiņu) vidusskola 2011 vispārējā vidējā izglītība

Nr.
p.k. Darbavieta Ieņemamais amats

1. Zemnieku saimniecība "Pumpuri" īpašnieks, pārvaldnieks

NEESMU sadarbojies (-usies) ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem
vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa
turētājs.
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Vēlēšanu apgabals: Kokneses novads
Kandidātu saraksta nosaukums: Partija "VIENOTĪBA"

 
Vārds, uzvārds: Vineta Grinšpone
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 11.09.1971.
Dzimums: sieviete
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Kokneses novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā valoda

Nr.
p.k. Izglītības iestāde Gads Specialitāte vai programma

1. Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2009
profesionālais bakalaura grāds izglītībā un
mājturības / mājsaimniecības un vizuālās
mākslas skolotāja kvalifikācija

Nr.
p.k. Darbavieta Ieņemamais amats

1. Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs audzinātāja

NEESMU sadarbojies (-usies) ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem
vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa
turētājs.
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Vēlēšanu apgabals: Kokneses novads
Kandidātu saraksta nosaukums: Partija "VIENOTĪBA"

 
Vārds, uzvārds: Solveiga Vikšere
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 23.07.1993.
Dzimums: sieviete
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Kokneses novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā valoda

Nr.
p.k. Izglītības iestāde Gads Specialitāte vai programma

1. Ekonomikas un kultūras augstskola 2016 interjera dizainers

Nr.
p.k. Darbavieta Ieņemamais amats

1. SIA " Euro Live Technologies" tiešsaistes spēļu zāles operators

NEESMU sadarbojies (-usies) ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem
vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa
turētājs.
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Vēlēšanu apgabals: Kokneses novads
Kandidātu saraksta nosaukums: Partija "VIENOTĪBA"

 
Vārds, uzvārds: Gita Birkāne
Dzimšanas datums (datums, mēnesis, gads): 28.12.1974.
Dzimums: sieviete
Tautība: latvietis/latviete
Pilsonība: Latvija
Reģistrētā dzīvesvieta Latvijā: Kokneses novads

 

Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi: dzimtā valoda

Nr.
p.k. Izglītības iestāde Gads Specialitāte vai programma

1. jēkabpils Lauksaimniecības tehnikums 1995 saimnieciskās tieslietas, jaunākais jurists

Nr.
p.k. Darbavieta Ieņemamais amats

1. Vecbebru profesionālā un vispārizglītojošā
internātvidusskola vecākā lietvede

2. Kokneses mūzikas skola lietvede

NEESMU sadarbojies (-usies) ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem
vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa
turētājs.
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